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hipotesis berasal dari kata: 
 hipo   = ragu 
 dan tesis  = benar 

sehingga hipotesis merupakan  
kebenaran yang masih diragukan   



hipotesis merupakan 
•   jawaban sementara terhadap  

 rumusan masalah, 
•   pernyataan sementara yang 

 perlu dibuktikan benar atau 
 tidak,  

•   penjelasan sementara tentang 
 perilaku, fenomena atau kea- 
 daan tertentu yang telah terja- 
 di atau akan terjadi. 



kegunaan hipotesis 
•  memberikan batasan serta memper- 
  kecil jangkauan penelitian dan kerja 
  penelitian 
•  alat sederhana untuk memfokuskan 
  fakta yang bercerai berai ke dalam 
  satu kesatuan penting dan menyelu- 
  ruh 
•  sebagai panduan dalam pengujian 
  serta penyesuaian dengan fakta dan 
  antar fakta 



karakteristis hipotesis, 
1. konsisten dengan penelitian 

 sebelumnya. 
•  rasional 
•   mengikuti penelitian yang te- 

  lah ada dan mengundang pe- 
  nelitian berikutnya. 
•   mempunyai kontribusi terha- 

  dap teori dan praktek untuk 
  bidang ekonomi khususnya 
  akuntansi. 



2. penjelasan yang masuk akal. 
     mengingat hipotesis merupa- 

 kan jawaban sementara dari  
 permasalahan, maka pernya- 
 taan hipotesis harus masuk  
 akal. 



3. perkiraan yang tepat dan terukur. 
     pernyataan perkiraan hubungan 

 (atau perbedaan) antara dua va- 
 riabel (atau lebih) secara jelas  
 dan tepat, serta mengidentifika- 
 si variabel tersebut dalam termi 
 nologi operasional dan terukur. 

     



4. dapat diuji 
 formulasi hipotesis harus ba- 
 ik, mengingat berdasar data  
 yang dikumpulkan, hipotesis  
 akan diuji untuk diketahui  
 apakah hipotesis diterima  
 atau ditolak. 



1.  Berdasar pernyataan  hubungan yang 
      terkandung 
      a.  hipotesis hubungan 
      b.  hipotesis sebab akibat 
      c.  hipotesis perbedaan 
2.  Berdasar statistik 

 a.  hipotesis null 
 b.  hipotesis alternatip 

jenis hipotesis 



a.  Hipotesis hubungan/korelasi 
     hipotesis yang hanya menyatakan ada   
     hubungan korelasional. 
•  hipotesis ini hanya menunjukkan   
    adanya variabel-variabel yang diteliti 
•   tetapi tidak dapat diprediksi mana  
   yang dipengaruhi dan mana yang  
   mempengaruhi  
•   hubungan variabel-variabel hanya  
   terbatas pada hubungan asosiasi  
   saja.     

1. hipotesis berdasar pernyataan hubungan 



contoh: 
•  terdapat hubungan positif  laba per- 
  usahaan dan modal usaha 
•  terdapat hubungan antara kompen- 
  sasi karyawan dan kinerja karyawan 



b.  Hipotesis sebab akibat 
     hipotesis yang mengandung pernyata- 
     an bahwa variabel yang satu mempe- 
     ngaruhi variabel yang lain 
•    hipotesis ini menunjukkan variabel- 
    variabel yang diteliti 
•   dapat diprediksi variabel-variabel   
   yang dipengaruhi dan yang mempe- 
   ngaruhi    



contoh: 
•   laba perusahaan secara signifikan  
   mempengaruhi modal usaha 
•   meningkatnya kompensasi karyawan, 
   meningkatkan pula kinerja karyawan 



c.  Hipotesis perbedaan 
     hipotesis yang mengandung pernyata- 
     an bahwa adanya perbedaan mengenai  
     kejadian/peristiwa pada satu kelompok  
     dibandingkan dengan kelompok lain- 
     nya  

 
contoh: 
•  terdapat perbedaan kinerja perusaha- 
  an antara perusahaan yang melakukan 
  stock-split dan tidak melakukan stock- 
  split 



a.  Hipotesis nol (null) 
     hipotesis yang menyatakan tidak ada-  
     nya hubungan/korelasi, pengaruh dan  
     perbedaan antara satu variabel dengan    
     variabel lainnya. 
•   hipotesis ini digunakan untuk pene- 
   litian yang hakiki yang hasilnya su- 
   dah pasti 
•   biasanya digunakan untuk penelitian  
   kimia, fisika dan lainnya 

2. hipotesis berdasar statistik 



b.  Hipotesis alternatip 
     hipotesis yang menyatakan  adanya     
     hubungan/korelasi, pengaruh dan per   
     bedaan antara satu variabel dengan  
     variabel lainnya. 
•   hipotesis ini digunakan untuk pene- 
   litian sosial seperti penelitian   
   akuntansi, keuangan, bisnis dan lain- 
   nya 
•   hipotesis akan menjadi teori jika  
   banyak penelitian sejenis yang men- 
   dukungnya 



format hipotesis 
rumusan hipotesis dapat dinyatakan  
dalam format: 
1. pernyataan jika-maka (if-then) 
2. direksional dan non-direksional 
3. nol dan alternatif 



1. pernyataan  jika-maka (if-then) 
 format ini digunakan untuk hipotesis 
yang menyatakan hubungan, pengaruh 
dan perbedaan 

    contoh:  
•  ada hubungan  antara besarnya kompensasi 

dan laba perusahaan 
•  terdapat hubungan antara kepuasan karya- 
    wan dengan prestasi kerja karyawan  



•  perubahan laba secara signifikan berpenga-
ruh terhadap harga saham 

•  kepuasan karyawan secara signifikan ber-
pengaruh terhadap prestasi kerja karyawan 

•  terdapat perbedaan kinerja perusahaan se- 
 belum dan sesudah stock-split  

•  terdapat perbedaan persepsi antara akuntan 
 pria dan wanita terhadap kode etik akuntan 



2. direksional dan non-direksional 
•   format direksional digunakan untuk  

        hipotesis yang menyatakan hubung- 
        an dan perbandingan/perbedaan,  
        dengan menggunakan pengertian  
        positif-negatif, lebih dari, kurang  
        dari 
         contoh: 

•  semakin tinggi dividen yang dibagi, se- 
  makin tinggi pula minat investor terhadap 
  saham perusahaan 
•  akuntan wanita lebih bermotivasi diban- 
  ding akuntan pria 



•  format non-direksional digunakan   
  untuk hipotesis yang menyatakan  
  hubungan dan perbandingan/ perbe- 
  daan yang tidak menunjukkan arah           
  dari hubungan atau beda dari  
  variabel-variabel yang ada. 
  contoh: 
•  terdapat hubungan antara usia dan ke- 

             puasan kerja. 
•  terdapat perbedaan antara motivasi kerja  
  karyawan pria dan wanita 

 



3. hipotesis nol dan alternatif 

•  hipotesis nol (null)  menyatakan tidak  
  adanya hubungan atau perbedaan an-  
  tara variabel yang diteliti. 
   contoh: 
•   laba akuntansi tidak berpengaruh terhadap 
   harga saham 
•   tidak ada perbedaan siqnifikan antara per- 
   sepsi akuntan publik dan mahasiswa akun- 
   tansi terhadap etika profesi 



•  hipotesis alternatif  menyatakan adanya  
  hubungan atau perbedaan antara varia-  
  bel yang diteliti. 
   contoh: 
•   kebijakan dividen berpengaruh terhadap 
   harga saham 
•   terdapat perbedaan siqnifikan antara per- 
   sepsi akuntan publik dan mahasiswa akun- 
   tansi terhadap etika profesi 



H0  : ß1 =  ß2 =  ß3 =  ß4  =  0 
Ha   : ß1 =  ß2 =  ß3 =  ß4 ≠ 0 

model regresi: 
 
 Y = ɑ + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + Ɛ 




